
 
- Vi jobbar med framtidens energi! 

 
 

Sälj- & marknadsförare till Digisolar 

Om Digisolar 
 
Alla i Sverige ska ha möjlighet att göra en prisvärd installation av solceller på sitt tak innan 
2020. Med den visionen grundade vi Digisolar under hösten 2017. Sedan dess har vårt team 
jobbat nitiskt med att knyta nya kontakter och tillsammans med våra installatörer göra 
installationer runt om i Sverige. Digisolar är en del av RoofX-gruppen och inom bolaget finns 
teknisk kompetens kring takomläggningar och solceller samt lång erfarenhet av att skapa 
och lansera digitala tjänster.  
 

Vår process 
 
Digisolar har en etablerad egen process för att offerera solel till privatpersoner, företag och 
bostadsrättsföreningar som bygger på att vi genomför en förstudie och därefter besiktning på 
plats hos kunden. Förstudien genomförs med hjälp av våra egna digitala verktyg och mynnar 
ut i en individuellt ihopsatt rapport för enskilda husägare om deras fastighets förutsättning för 
solel. Inom ramen för förstudien skapar vi också en offert för installationen och genomför 
därefter besiktning tillsammans med våra anslutna installatörer. 
 

Arbetsuppgifter 
För att kunna tillgodose det snabbt växande behovet av solelinstallationer söker vi nu en 
sälj- & marknadsförare. Dina arbetsuppgifter inkluderar att: 
 

● Kontakta, informera och sälja solceller till kunder som skickar in förfrågningar till oss 
● Genomföra förstudier till kunder som är intresserade av solel 
● Utföra besiktningar hemma hos kund tillsammans med våra installatörer. 
● Aktivt jobba med att hitta nya samarbetspartners för installationer runt om i Sverige 
● Skapa förstudier i bostadsområden med goda förutsättningar för solel 
● Vara delaktig i företagets marknadsföringsaktiviteter, där fokus ligger på digitala 

kanaler 



Profil 
Vi letar efter en glad, utåtriktad och strukturerad person med öga för detaljer. Tidigare 
erfarenhet från teknisk försäljning, solpaneler eller elinstallationer är meriterande men inte 
ett krav. Vi kommer att lära dig allt du behöver veta och fördel är om du precis som vi också 
tror på solceller och dess framtid. B-körkort är ett krav. Vi är inne i en tidig tillväxtfas och det 
är en fördel om du haft tidigare erfarenhet från att jobba i startups med moderna arbetssätt. 
 
Omfattningen på tjänsten är beroende på profil och förutsättningar men till en början deltid 
50%. 
 
 
 
 
 
 
 


